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Disposicions

DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES

INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA

ORDRE

ECF/362/2010, de 9 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del Pla de 
renovació d’electrodomèstics, calderes i aparells d’aire condicionat a Catalunya, 
i es fa pública la convocatòria per a l’any 2010.

La crisi econòmica ha posat de manifest la necessitat de reduir despeses 
innecessàries i estalviar recursos com l’energia. La utilització de més energia 
de la que es requereix per fer el mateix servei suposa una despesa inútil d’un 
recurs que cada cop serà més escàs i l’ús del qual comporta, a més, un impacte 
ambiental negatiu.

La relació entre consum energètic i servei realitzat determina el consum específic 
i l’eficiència energètica dels aparells.

La reducció dels consums específics, principalment en sectors com el terciari i 
el domèstic, només es podrà obtenir amb la incorporació d’equips eficients i amb 
la seva utilització adequada.

En aquest marc adquireix una importància especial la promoció de la millora dels 
electrodomèstics, calderes i aparells d’aire condicionat, per la qual cosa es considera 
convenient establir un pla de renovació que fomenti la substitució d’aquests aparells 
i calderes per equips amb nivells d’eficiència energètica superior.

L’Institut Català d’Energia (ICAEN), del Departament d’Economia i Finances, és 
l’organisme públic que té assignada l’execució de les activitats que emanen del Pla 
de l’energia de Catalunya 2006-2015, sens perjudici de les funcions de la Direcció 
General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat en matèria de promoció i difusió 
de la utilització de les energies renovables.

L’Estratègia d’eficiència energètica del Pla de l’energia de Catalunya es coordina 
amb l’Estratègia d’estalvi i eficiència energètica a Espanya 2004-2012 (E4). Per 
això, el 17 d’abril de 2008 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre 
l’Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE) del Govern espanyol 
i l’Institut Català d’Energia (ICAEN), per a la definició i la posada en pràctica de 
les actuacions previstes al Pla d’acció 2008-2012 de l’E4 (PAE4+) a Catalunya. 
Entre les mesures contemplades en aquest Conveni figuren els ajuts públics a la 
renovació d’aparells ineficients per altres d’alta eficiència energètica. Cada any 
es revisen les característiques que han de tenir els plans de renovació quant a 
tipus d’aparells, nivell d’eficiència, import unitari, etc., en funció de l’evolució 
tecnològica i de mercat.

Vista la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2010, i d’acord amb el que estableixen els articles 87 i següents 
del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, i l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control 
d’ajuts de subvencions.

Vist l’informe favorable emès per l’Assessoria Jurídica del Departament d’Eco-
nomia i Finances, i en ús de les atribucions que em són conferides,
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ORDENO:

Article 1
Objecte

Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores per dur a terme el Pla 
de renovació d’electrodomèstics, calderes i aparells d’aire condicionat a Catalunya, 
mitjançant l’atorgament d’ajuts als titulars que canviïn l’electrodomèstic, la caldera 
o l’aparell d’aire condicionat d’acord amb els terminis i amb les condicions esta-
blertes.

Aquesta Ordre també fa pública la convocatòria de l’any 2010 per a la presentació 
de sol·licituds.

Article 2
Bases reguladores

En funció de les disponibilitats pressupostàries i per ordre del conseller d’Eco-
nomia i Finances, es publiquen les bases per a la presentació de sol·licituds per a 
l’obtenció dels ajuts previstos en aquesta Ordre, que contindran les determinacions 
establertes per la normativa d’aplicació.

Article 3
Quantitat màxima i aplicació pressupostària.

3.1 La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts per als diferents plans de 
renovació és la següent:

a) Pla de renovació d’electrodomèstics: 5.500.000 euros, aplicats a la partida 
pressupostària 780.0001, Subvencions a famílies, del pressupost de l’Institut Català 
d’Energia.

b) Pla de renovació de calderes i aparells d’aire condicionat: 2.000.000 euros, 
aplicats a la partida pressupostària 780.0001, Subvencions a famílies, del pressupost 
de l’Institut Català d’Energia.

Segons el nombre de sol·licituds que es presentin per als diferents plans de 
renovació que es regulen en aquesta convocatòria, i en el cas que les sol·licituds 
superin les previsions pressupostàries assignades a algun dels plans de renovació, 
l’ICAEN podrà ampliar els fons destinats al pla esmentat amb recursos provinents 
de l’altre.

Quan el nombre de sol·licituds superi la previsió pressupostària es podrà incre-
mentar excepcionalment la quantia màxima d’aquest crèdit en un import addici-
onal, sense necessitat d’una nova convocatòria, bé per haver reconegut o liquidat 
obligacions derivades de convocatòries anteriors per import inferior a la subvenció 
concedida o bé com a conseqüència d’una generació, ampliació o incorporació de 
crèdit, tal i com s’estableix en l’apartat 2 de l’article 58 del Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de sub-
vencions. L’efectivitat de la quantia addicional queda condicionada a la declaració 
de disponibilitat de crèdit com a conseqüència de les circumstàncies assenyalades 
anteriorment que habiliti un increment de la dotació pressupostària destinada a 
aquests ajuts.

Si la quantia addicional s’incorpora amb posterioritat a la resolució de la con-
vocatòria, s’utilitzarà per concedir noves subvencions pels expedients que hagin 
quedat en la llista d’espera per falta de pressupost.

3.2 L’atorgament d’aquests ajuts restarà condicionat a les disponibilitats pres-
supostàries.

Article 4
Presentació de sol·licituds i terminis

4.1 Es fa pública la convocatòria de l’any 2010 per a l’atorgament dels ajuts 
per al Pla de renovació d’electrodomèstics, calderes i aparells d’aire condicionat a 
Catalunya que preveu aquesta Ordre.
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4.2 La durada del Pla de renovació serà des de l’1 de juliol de 2010 fins al 30 de 
desembre de 2010, o fins l’exhauriment del pressupost disponible.

El termini de presentació de sol·licituds per al Pla de renovació serà fins al 30 de 
desembre de 2010 o fins l’exhauriment del pressupost disponible.

En cas de tancament del Pla per exhauriment de pressupost s’admetran sol·licituds 
fins a un percentatge del 8% per sobre del pressupost de cada pla de renovació destinat 
a aquesta Ordre, amb data límit de 30 de desembre de 2010, a efectes que, a mesura 
que es produeixen renúncies o revocacions, es puguin assignar, mitjançant resolució 
de la directora de l’ICAEN, nous atorgaments a les sol·licituds que mantinguin una 
posició immediatament posterior a la de les sol·licituds subvencionades.

4.3 La compra dels equips subvencionats i la presentació de sol·licituds s’haurà 
de realitzar dins el període de vigència del Pla esmentat a l’apartat anterior.

4.4 El termini màxim d’atorgament i lliurament de la subvenció serà com a 
màxim de sis mesos des de la data d’inici d’aquesta convocatòria.

4.5 Caldrà fer una sol·licitud diferent per a cada aparell amb un màxim d’un 
electrodomèstic de cada tipus, una caldera de condensació i un aparell d’aire con-
dicionat per persona i habitatge.

Article 5
Objecte i quantia dels ajuts

5.1 L’objecte d’aquests ajuts és millorar l’eficiència energètica i reduir el consum 
d’energia a les llars catalanes, així com potenciar l’ús racional de l’energia entre 
els ciutadans de Catalunya mitjançant la renovació d’electrodomèstics, calderes i 
aparells d’aire condicionat. Caldrà que els electrodomèstics i aparells d’aire condici-
onat siguin de categoria energètica A o superior. En el cas de les calderes, aquestes 
hauran de ser de condensació.

5.2 La quantia màxima de l’ajut serà diferent segons l’aparell a renovar:
Frigorífics, combis i congeladors:

Classe A+: 105 €.
Classe A++: 125 €.

Rentadores:
Classe energètica A, eficàcia de rentat A i consum energètic inferior o igual a 

170 Wh/kg: 105 €.
Rentadora termoeficient classe energètica A i eficàcia de rentat A: 105 €.

Rentaplats:
Classe energètica A i eficàcia de rentat A: 85 €.
Classe energètica A, eficàcia de rentat A i consum energètic inferior o igual a 

0,98kWh/cicle: 105 €.
Rentaplats termoeficient classe energètica A i eficàcia de rentat A: 105 €.

Plaques de cocció:
Placa de cocció de gas: 50 €.
Placa de cocció d’inducció mixta: 85 €.
Placa de cocció d’inducció total: 105 €.
Forns amb classificació energètica A: 85 €.
Calderes de condensació: 400 €.
Aparells d’aire condicionat amb classificació energètica A: 250 €.
En qualsevol dels casos anteriors, la quantia de la subvenció no podrà superar 

mai el 25% del preu de venda de l’electrodomèstic, la caldera o l’aparell d’aire 
condicionat, IVA exclòs.

5.3 Característiques dels objectes subvencionats:
a) Els electrodomèstics han de ser de classe A, excepte els frigorífics, combis i 

congeladors que han de ser de classe A+ com a mínim.
b) Les calderes subvencionables són les calderes de condensació de potència 

tèrmica inferior a 70 kW destinades a instal·lacions de calefacció individual.
c) Els aparells d’aire condicionat subvencionables són els de classe A o superior, 

alimentats amb electricitat i amb una potència tèrmica màxima de 12 kW. Queden 
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exclosos els aparells aire-aigua i aigua-aigua, d’acord amb el Reial decret 142/2003, 
de 7 de febrer, pel qual es regula l’etiquetatge energètic dels aparells d’aire condi-
cionat d’ús domèstic.

En tots els casos, els aparells han de ser models inclosos a la base de dades 
d’equips eficients de l’IDAE. Es poden consultar les llistes al web de l’IDAE: 
www.idae.es.

Article 6
Agents del procés i funcions. Deinicions:

Entitats col·laboradores (empresa comercialitzadora adherida): empresa comer-
cialitzadora que ha signat la seva adhesió a la campanya del Pla Renova’t 2010 de 
l’ICAEN, assumint els compromisos següents:

Donarà un servei gratuït als sol·licitants de l’ajut consistent en l’emplenament 
per Internet del formulari de sol·licitud i la impressió de tres còpies: sol·licitant, 
establiment i administració.

Recollirà la documentació annexa que s’indica a l’article 8.6 d’aquesta Ordre.
Haurà de disposar a l’establiment de fotocopiadora, impressora i ordinador amb 

connexió a Internet.
Guardarà les còpies impreses de les sol·licituds i la documentació annexa en una 

única adreça central fins que sigui retirada per l’empresa que realitzi el servei de 
la tramitació dels ajuts.

Es posarà en contacte amb l’empresa que realitzi el servei de la tramitació dels 
ajuts un cop tingui més de 25 expedients complerts per tal que aquesta els passi a 
recollir.

Disposarà de contracte o conveni amb un gestor de residus autoritzat.
Enviarà mensualment a l’empresa que realitzi el servei de la tramitació dels ajuts 

un informe en format digital mitjançant el correu electrònic per tal de certificar 
la correcta gestió com a residus dels electrodomèstics, aparells d’aire condicionat 
i calderes antigues retirats. Aquest informe haurà de contenir com a mínim la 
següent informació:

Nom de l’empresa comercialitzadora.
Direcció de l’empresa comercialitzadora.
Dades de contacte (adreça electrònica i telèfon) del responsable de l’empresa 

comercialitzadora.
Nom de l’empresa que gestionarà els residus.
Punt físic de recollida o magatzem dels aparells antics.
Detall del nombre i tipus d’aparell retirat (frigorífic, combi, congelador, rentadora, 

rentaplats, forn, placa de cocció, caldera, aire condicionat).
En cas que l’empresa comercialitzadora adherida com entitat col·laboradora no 

remeti les sol·licituds realitzades a l’empresa que realitzi el servei de la tramitació dels 
ajuts en la forma establerta i pels canals habilitats, aquesta empresa es farà respon-
sable davant del sol·licitant dels perjudicis derivats que li hagi pogut ocasionar.

Empresa contractada per l’ICAEN per dur a terme la tramitació de la gestió dels 
ajuts: col·laborador de l’ICAEN en la tramitació i revisió de les sol·licituds dels 
ajuts d’aquesta Ordre.

Aquesta empresa:
Proporcionarà formació, informació i ajut en tot el que fa referència a la cam-

panya.
Realitzarà la recollida de sol·licituds de subvenció de les entitats col·laboradores 

sempre que l’empresa adherida comercialitzadora tingui una quantitat superior o 
igual a 25 expedients complerts o, en tot cas, recolliran les sol·licituds que tinguin 
les empreses col·laboradores a la finalització del termini de presentacions de sol-
licituds.

Repartirà el material de comunicació i els distintius identificatius generats per 
l’ICAEN.
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Article 7
Beneiciaris i requisits

7.1 Es podran acollir als ajuts regulats en aquesta Ordre totes les persones 
físiques que facin una substitució a la seva llar d’algun dels aparells inclosos a 
l’article 5.2.

7.2 Els requisits per tal d’obtenir l’ajut són:
a) Es considerarà subvencionable la substitució d’electrodomèstics, calderes i 

aparells d’aire condicionat d’instal·lacions individuals de primera residència dins 
el territori català, segons les característiques detallades en l’article 5.2.

b) És condició indispensable que l’aparell substituït sigui retirat per al seu 
reciclatge en el moment d’efectuar la compra i que s’acrediti la correcte gestió de 
residus de l’aparell retirat.

c) El sol·licitant ha d’haver realitzat el pagament de l’aparell subvencionat.
d) En el cas de renovació de la caldera o de l’aparell d’aire condicionat, la instal-

lació haurà de ser efectuada per un instal·lador autoritzat. El canvi es farà atenent 
a les condicions que estableix el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, i en particular, en el 
cas de la caldera, al que s’estableix respecte a l’evacuació de fums i característiques 
de la caldera en la seva instrucció tècnica IT-1.3.4.1.3.1.

e) En el cas que l’aparell comprat sigui retornat, el beneficiari no tindrà dret 
a l’ajut, fet que haurà de comunicar a l’ICAEN mitjançant un escrit adreçat a la 
directora de l’ICAEN a la direcció següent: edifici Ecourban, c. Pamplona, 113, 
planta tercera, 08018 Barcelona.

7.3 A més, els beneficiaris de les accions hauran de complir els requisits se-
güents:

a) No trobar-se en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions.

b) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat 
Social i no tenir deutes amb la Generalitat de Catalunya.

Article 8
Sol·licituds i documentació

8.1 El beneficiari de l’ajut serà el responsable de fer els tràmits necessaris per 
presentar la sol·licitud dins el termini establert, juntament amb la documentació 
exigida, tot i que les empreses comercialitzadores adherides al Pla de renovació 
facilitaran els tràmits per a la presentació de les sol·licituds als seus clients.

8.2 El beneficiari haurà d’omplir un full de sol·licitud, que es podrà obtenir:
a) A Internet (www.plarenovat2010.cat o www.gencat.cat/icaen).
b) A les empreses comercialitzadores adherides, al mateix moment de realitzar 

la compra de l’aparell eficient.
c) A les oficines de l’empresa que realitzi el servei de la tramitació dels ajuts, 

que s’indiquen al web de l’ICAEN.
8.3 Un cop omplert el formulari de sol·licitud, s’hauran d’imprimir quatre 

exemplars i seran signats pel responsable de l’empresa comercialitzadora i pel 
beneficiari.

8.4 El full de sol·licitud amb la documentació annexa obligatòria indicada a 
l’article 8.6 es podrà tramitar per dues vies:

Directament pel beneficiari:
En un termini màxim de 20 dies naturals des de la data de venda de l’electrodo-

mèstic, caldera o aparell d’aire condicionat, l’usuari enviarà per correu certificat 
la sol·licitud a un apartat de correus que s’indicarà al propi formulari i al web de 
l’ICAEN.

A les oficines que l’ICAEN informarà en la seva pàgina web. En un termini 
màxim de 20 naturals dies des de la data de venda de l’electrodomèstic, caldera 
o aparell d’aire condicionat, el client beneficiari presentarà la sol·licitud a una 
d’aquestes oficines.
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A través de l’empresa comercialitzadora adherida. Les empreses comercialit-
zadores adherides al Pla de renovació tramitaran directament les sol·licituds dels 
seus clients beneficiaris. L’empresa que realitzi el servei de la tramitació dels ajuts 
recollirà de la botiga periòdicament les sol·licituds acumulades sempre que hi hagi 
un mínim de 25 expedients acabats.

8.5 Un dels fulls impresos quan es tramiti la sol·licitud de subvenció s’ha d’en-
ganxar a l’electrodomèstic, caldera o aparell d’aire condicionat retirat del mercat. 
Aquest full servirà per fer el seguiment de l’aparell i assegurar la seva correcta 
gestió dins del sistema integral de gestió de residus. En el full hi constarà el nom 
i NIF del beneficiari de l’ajuda així com el nom i CIF del transportista i el codi de 
l’expedient de la sol·licitud de subvenció.

8.6 Juntament amb el formulari de sol·licitud, els beneficiaris han de presentar 
la documentació següent:

i. Fotocòpia de la factura, en la qual es distingeixi la data i el número de la fac-
tura, el CIF, el nom i el domicili de l’empresa comercialitzadora, el NIF, el nom i el 
domicili del sol·licitant i el preu, la marca i el model de l’electrodomèstic, caldera 
o aparell d’aire condicionat.

ii. Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) del beneficiari per les 
dues cares.

iii. Document de la correcta gestió dels residus amb la deguda acreditació del 
gestor de residus.

En el cas de renovació de calderes, a part de la documentació anterior també 
s’haurà d’adjuntar la fotocòpia del certificat ITE03 (Certificat-Memòria de la instal-
lació de classe 1) segons el Reial decret 1027/2007, pel qual s’aprova el Reglament 
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis.

En el cas d’aparells d’aire condicionat, a part de la documentació anterior també 
s’haurà d’adjuntar la fotocòpia de l’acreditació oficial de l’instal·lador.

8.7 El preu de l’aparell serà el preu de venda al públic amb l’IVA exclòs. En cas 
que hi hagi altres despeses (per retirada de l’electrodomèstic vell, de transport, etc.) 
caldrà que s’indiquin per separat, i en cap cas seran subvencionables.

8.8 Caldrà que el beneficiari guardi una còpia de la seva sol·licitud registrada 
i de la documentació que justifica l’ajut.

Article 9
Esmenes i millora de les sol·licituds

Un cop examinades la sol·licitud i la documentació presentades, si aquestes no 
reuneixen els requisits que estableixen els apartats anteriors, es requerirà el sol-
licitant per tal que, en un termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els 
documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix 
de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia, d’acord amb el que disposa l’article 
71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, 
de 13 de gener.

Article 10
Procediment de concessió

El procediment de concessió dels ajuts que regula aquesta Ordre es regirà pel 
procediment reglat i es tramitarà basant-se en l’ordre cronològic de presentació de 
les sol·licituds i d’acord amb el que preveuen els articles següents.

Article 11
Atorgament dels ajuts

11.1 Vistes les sol·licituds presentades, la directora de l’ICAEN emetrà la reso-
lució corresponent d’atorgament dels ajuts, amb la proposta prèvia de resolució del 
cap de l’Àrea d’Estalvi i Eficiència Energètica, en el termini de sis mesos comptats 
des de la data d’entrada en vigor de la convocatòria. Si transcorregut aquest termini 
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no s’ha dictat i notificat la resolució expressa, les sol·licituds s’entendran desesti-
mades, d’acord amb el que preveu l’article 3 de la Llei 23/2002, de 18 de novembre, 
d’adequació de procediments administratius en relació amb el règim de silenci 
administratiu i el termini de resolució i notificació (DOGC 3778, de 10.12.2002).

11.2 Contra la resolució que dicti la directora de l’ICAEN, que no exhaureix la 
via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el president del Consell 
d’Administració de l’ICAEN en el termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà 
de la data de notificació de la resolució esmentada.

11.3 En cas de devolució de l’aparell subvencionat, el beneficiari haurà de 
retornar a l’ICAEN els diners corresponents a l’ajut.

11.4 La sol·licitud s’ha d’enviar a l’adreça que especifiqui al formulari de sol-
licitud en un període no superior a 20 dies naturals des de la data de compra de 
l’electrodomèstic, caldera o aparell d’aire condicionat. En cas de superar aquest 
període, es considerarà que la sol·licitud s’ha presentat fora de termini.

Article 12
Revisió

Es preveu la possibilitat de revisar les subvencions ja concedides i, en especial, 
la possibilitat de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts.

Article 13
Obligacions dels beneiciaris

D’acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i amb la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, els beneficiaris de les subvencions resten 
sotmesos a les obligacions comunes següents:

a) Complir amb tot el que estableix l’article 7 d’aquesta Ordre.
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin a l’Institut 

Català d’Energia i a les de control de l’activitat econòmica i financera que corres-
ponguin a la Intervenció General de la Generalitat, a la Sindicatura de Comptes o 
a d’altres òrgans competents, aportant tota la informació que els sigui requerida en 
l’exercici de les actuacions anteriors.

c) Informar de totes les incidències relatives als ajuts atorgats.
d) Conservar una còpia de la sol·licitud registrada i dels documents justificatius 

de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en la mesura que 
puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

e) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits que preveu 
l’article 15 d’aquesta Ordre.

f) No trobar-se en els supòsits que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

g) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat 
Social i no tenir deutes amb la Generalitat de Catalunya.

Article 14
Pagament

El pagament de l’ajut es realitzarà per transferència bancària al número de compte 
corrent indicat pel beneficiari a l’imprès de sol·licitud.

No es podrà canviar cap número de compte bancari de la base de dades, tret 
que el beneficiari adjunti una sol·licitud signada demanant-ho i especificant el nou 
número de compte.

La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Català d’Energia, serà res-
ponsable de tramitar el pagament dels ajuts atorgats d’acord amb el que estableix 
el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret llei 
3/2002, de 24 de desembre.
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Article 15
Seguiment i control

15.1 L’ICAEN podrà realitzar les actuacions de seguiment i control necessàries 
per garantir que els beneficiaris donen la destinació correcta als ajuts i per determinar 
el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l’atorgament, 
així com de les obligacions establertes.

Els beneficiaris dels ajuts resten obligats a facilitar tota la informació que els sigui 
requerida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura 
de Comptes o per altres òrgans competents.

15.2 Els beneficiaris estaran sotmesos als controls financers que corresponguin, 
d’acord amb el que estableixen els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 de no-
vembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), sobre tramitació, 
justificació i control de subvencions.

Article 16
Causes de revocació i procediment

16.1 Són causes de revocació i es procedirà a la revocació total o parcial de la 
subvenció i si escau, al reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, 
amb l’interès legal, d’acord amb el que preveuen els articles 99 i 100 del Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791 A, de 31.12.2002), i amb l’article 
37 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 
18.11.2003), les següents:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles 
que l’haguessin impedit.

b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la no-
adopció del comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

c) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i 
control financer que preveuen els articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novem-
bre, general de subvencions, així com l’incompliment de les obligacions comptables, 
registrals o de conservació de documents quan d’això derivin la impossibilitat de 
verificar la utilització dels fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i 
la regularitat de les activitats subvencionades.

d) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als beneficiaris, 
així com dels compromisos per aquests assumits amb motiu de la concessió de la 
subvenció, sempre que afectin o es refereixin a la manera de com d’aconseguir els 
objectius, de realitzar l’activitat, d’executar el projecte o d’adoptar el comportament 
que fonamenta la concessió de la subvenció.

e) Incompliment, per part del beneficiari, de l’obligació de retornar a l’ICAEN els 
diners corresponents a l’ajut en els casos de devolució de l’aparell subvencionat.

f) Altres supòsits que prevegi la normativa reguladora de la subvenció.
16.2 Si, com a conseqüència de qualsevol de les actuacions de comprovació i de 

control, es constata que s’ha produït alguna de les causes de revocació esmentades 
anteriorment, s’iniciarà la tramitació del procediment de revocació corresponent, 
que ha de concloure en el termini de sis mesos comptats des de la data en què s’hagi 
notificat la resolució d’inici d’expedient, d’acord amb el que estableixen els articles 
98 i 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, modificat per la Llei 12/2004, 
de 27 de desembre, de mesures financeres.

16.3 Vistes les actuacions realitzades i amb l’audiència prèvia de les persones 
interessades, la directora de l’ICAEN emetrà la resolució corresponent que se’ls 
notificarà mitjançant correu certificat o per qualsevol altre mitjà que permeti tenir 
constància de la seva recepció.

16.4 D’acord amb l’article 104.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, en la redacció que en fa la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures 
financeres, la resolució de revocació de l’ICAEN exhaureix la via administrativa i 
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es pot impugnar davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini 
de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la seva notificació, sens perjudici que, 
potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a 
comptar des de l’endemà de la seva notificació.

Article 17
Publicitat de les subvencions

D’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i amb l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, l’ICAEN haurà de donar publicitat de les subvencions concedides, 
individualment considerades, al web de l’ICAEN, http://www.gencat.cat/icaen, 
indicant la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s’ha imputat, 
el beneficiari, la quantitat concedida i les finalitats de la subvenció.

Article 18
Invalidesa de la concessió

Les causes de nul·litat i anul·labilitat són les que estableix l’article 36 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), 
i es procedirà d’acord amb el que estableix aquest article.

Article 19
Infraccions i sancions

A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d’infraccions i sancions que 
estableixen els capítols 1 i 2 del títol 4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), en tot el que sigui aplicable, així 
com el que estableixen els articles 101 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, en tot el que no s’hi oposi.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

—1 En tot el que no prevegin les bases reguladores aprovades per aquesta Ordre 
es procedirà d’acord amb el que estableix el capítol 9 del Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
en tot el que tingui la consideració de bàsic.

—2 L’ICAEN durà a terme un estudi d’impacte sobre els resultats derivats de les 
subvencions regulades en aquesta Ordre i d’acord amb els objectius previstos.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

Tots els establiments i empreses comercialitzadores que vulguin fer publicitat 
dels ajuts del Pla Renova’t en els catàlegs propis, hauran d’utilitzar el distintiu del 
Pla Renova’t, el logotip de l’IDAE i el logotip de l’ICAEN. El distintiu s’haurà de 
col·locar en un lloc visible de l’establiment, si pot ser al mateix aparador.

Obligatòriament hauran d’incorporar el següent text al peu de la darrera pàgina 
del catàleg:

Pla Renova’t d’electrodomèstics de la Generalitat de Catalunya. Aquest Pla està 
subjecte a l’Ordre de subvenció de la convocatòria de l’exercici 2010. Els ajuts po-
dran ser atorgats sempre que es compleixin els requisits establerts. L’import de la 
subvenció no podrà superar mai el 25% del preu de l’electrodomèstic, IVA exclòs. 
És condició indispensable que l’aparell substituït sigui eliminat del mercat en el 
moment d’efectuar la compra. Els electrodomèstics que poden rebre ajuts són: 
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frigorífics, combis, congeladors, rentadores, rentaplats, plaques de cocció, forns, 
aparells d’aire condicionat i calderes de condensació que compleixin els requisits 
de classificació energètica exigits per la Generalitat de Catalunya. Per a més infor-
mació: www.plarenovat2010.cat.

Tots els ajuts anunciats només seran aplicables sempre i quan el sol·licitant de 
l’ajuda en el marc del Pla Renova’t compleixi tots els requisits publicats en aquesta 
Ordre.

El preu anunciat serà el preu que pagarà el client en el moment de la venda i no 
pot incloure mai la deducció pels possibles ajuts. La informació dels ajuts que es 
podran obtenir ha d’estar diferenciada del preu i s’ha d’indicar que per accedir a 
aquests ajuts cal la tramitació prèvia de la sol·licitud del Pla Renova’t per part del 
client i que per obtenir-los s’han de complir els requisits necessaris.

Els logotips de l’ICAEN o l’IDAE no es podran utilitzar a les etiquetes o cartells 
amb el preu que produeixin les botigues per utilitzar dins de la botiga.

L’Institut Català d’Energia no es farà responsable dels missatges que emetin les 
empreses comercialitzadores o els establiments en el cas que es faci publicitat en-
ganyosa o no s’ajusti als requeriments publicats per aquesta Ordre de subvenció.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada l’Ordre ECF/383/2009, de 13 de juliol, per la qual s’aproven les 
bases reguladores per al Pla de renovació d’electrodomèstics, calderes i aparells 
d’aire condicionat a Catalunya per a l’any 2009, i l’Ordre ECF/485/2009, de 3 de 
novembre, per la qual es prorroga la durada i el termini de presentació de sol·licituds 
i s’amplia el pressupost dels ajuts del Pla de renovació de calderes i aparells d’aire 
condicionat a Catalunya per a l’any 2009.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 9 de juny de 2010

ANTONI CASTELLS

Conseller d’Economia i Finances

(10.158.106)

*


	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a l’Ordre IRP/326/2010, de modificació de l’apartat 2 de l’annex 1 del Pla de carrera professional del cos de mossos d’esquadra, aprovat per l’Acord GOV/166/2006, de 24 d’octubre (DOGC núm. 5649, pàg. 45624, de 14.6.2010).
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a l’Ordre IRP/331/2010, per la qual s’estableix el procediment de convalidació dels cursos relacionats amb les noves especialitats de la modificació del Pla de carrera professional del cos de mossos d’esquadra (DOGC núm. 5650, pàg. 45979, de 15.6.2010).
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA
	ORDRE
	ECF/362/2010, de 9 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del Pla de renovació d’electrodomèstics, calderes i aparells d’aire condicionat a Catalunya, i es fa pública la convocatòria per a l’any 2010.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 28 de maig de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referents al municipi de Serinyà.
	EDICTE
	de 3 de juny de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referent al municipi de Roda de Barà.
	EDICTE
	d’11 de juny de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referent al municipi de Pratdip.
	EDICTE
	d’11 de juny de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referent al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
	EDICTE
	d’11 de juny de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referent al municipi de Salou.
	EDICTE
	de 14 de juny de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referents al municipi de Calafell.
	EDICTE
	de 15 de juny de 2010, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al Pla especial urbanístic de la línia aèria de transport d’energia elèctrica a 220 kV (doble circuit) derivació SE Anoia.
	EDICTE
	de 21 de juny de 2010, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d’urbanisme referent al municipi de Mont-roig del Camp.
	EDICTE
	de 21 de juny de 2010, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d’urbanisme referent al municipi d’Ullà.
	EDICTE
	de 21 de juny de 2010, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d’urbanisme referent al municipi de Castellcir.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	ORDRE
	AAR/363/2010, de 22 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts al sector pesquer en els àmbits de paralització temporal d’activitats pesqueres per a algunes modalitats de pesca i de determinades compensacions socioeconòmiques per a la
	 gestió de la flota pesquera, d’acord amb el Fons Europeu de la Pesca, i es convoquen els corresponents a l’any 2010.
	RESOLUCIÓ
	AAR/2146/2010, de 20 de maig, per la qual es dóna publicitat a la constitució i la inscripció de societats agràries de transformació.
	RESOLUCIÓ
	AAR/2147/2010, de 27 de maig, per la qual es dóna publicitat a la dissolució i la cancel·lació de societats agràries de transformació.
	RESOLUCIÓ
	AAR/2148/2010, de 16 de juny, per la qual es dóna publicitat a la constitució i la inscripció de societats agràries de transformació.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	ORDRE
	TRE/359/2010, de 25 de juny, per la qual es garanteix el servei essencial de transport de viatgers que presta l’empresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
	ORDRE
	TRE/360/2010, de 23 de juny, per la qual es garanteix el servei essencial de recollida d’escombraries que l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, presta a la població de Cassà de la Selva.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	ORDRE
	IUE/361/2010, de 17 de juny, per la qual s’estableix l’import màxim de les tarifes que han d’abonar els destinataris dels serveis de control del compliment reglamentari de la seguretat industrial i de la inspecció tècnica de vehicles als operadors de la i
	nspecció en matèria de seguretat industrial.
	AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS
	I DE RECERCA
	RESOLUCIÓ
	IUE/2142/2010, de 22 de juny, per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria de beques per a l’alumnat d’enginyeria del sistema universitari català que participi activament en l’orientació d’estudiants de primer curs (EnginyCat 2010).
	AGÈNCIA DE SUPORT
	A L’EMPRESA CATALANA
	RESOLUCIÓ
	IUE/2144/2010, de 16 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia d’ajuts a les xarxes d’inversors privats d’ACC1Ó i s’obre la convocatòria per a l’any 2010.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	MAH/2152/2010, de 17 de juny, d’ampliació del pressupost establert a l’apartat 3 de la Resolució MAH/3377/2009, de 26 de novembre, per la qual s’aproven les bases i es fa pública la convocatòria per a l’any 2010 d’ajuts per al foment de la recollida selec
	tiva de la fracció orgànica de residus municipals.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/2143/2010, de 18 de juny, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de tres llocs singulars de la Subdirecció General d’Administració i Serveis de la Direcció General de la Policia (convocatòria de provisió núm. IRP
	/31/10 ).
	RESOLUCIÓ
	IRP/2149/2010, de 22 de juny, de convocatòria de concurs oposició, pel torn lliure, per cobrir 11 places de la categoria de facultatiu/iva de l’escala de suport del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat, dret (núm. de registre de la convocatòria DPL/
	03/10).
	RESOLUCIÓ
	IRP/2150/2010, de 22 de juny, de convocatòria de concurs oposició, pel torn lliure, per cobrir 2 places de la categoria de facultatiu/iva de l’escala de suport del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat, ciències polítiques (núm. de registre de la con
	vocatòria DPL/16/10).
	RESOLUCIÓ
	IRP/2151/2010, de 22 de juny, de convocatòria de concurs oposició, pel torn lliure, per cobrir una plaça de la categoria de facultatiu/iva de l’escala de suport del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat, seguretat viària (núm. de registre de la convo
	catòria DPL/26/10).
	EDICTE
	de 7 de juny de 2010, de notificació de la resolució d’exclusió d’un aspirant del procés selectiu per a l’ingrés a la categoria de mosso/a del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 46/06).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	ACORD
	GOV/123/2010, de 22 de juny, pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2010, de 44 places per al cos de titulació superior, salut pública.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	ANUNCI
	sobre la convocatòria per a la provisió de tres places d’acadèmics numeraris vacants a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	RESOLUCIÓ
	MAH/2145/2010, de 16 de juny, per la qual es resol el procés selectiu de nou accés per proveir set places en règim de personal laboral fix i de personal laboral fix de caràcter discontinu (convocatòria núm. L004/08).
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	EDICTE
	de 3 de juny de 2010, pel qual es notifica la resolució dictada en l’expedient sancionador núm. TSE-95-09.
	EDICTE
	de 9 de juny de 2010, de notificació de l’escrit d’esmena d’una sol·licitud de reclamació patrimonial.
	EDICTE
	d’11 de juny de 2010, de notificació de la resolució de l’expedient sancionador ESE 164-09.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa, declaració d’utilitat pública i aprovació del projecte d’execució d’una instal·lació elèctrica al terme municipal de Reus (RAT-12604).
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 17 de juny de 2010, pel qual es notifica la proposta de resolució dels expedients sancionadors SAN2009-00374-G i SAN2009-00551-B.
	EDICTE
	de 21 de juny de 2010, de notificació de diverses resolucions de recursos interposats contra resolucions d’expedients sancionadors en matèria de transport per carretera.
	ANUNCI
	d’informació pública del Projecte de legalització de sis terrasses en règim de concessió administrativa al passeig Marítim de la platja Llarga del terme municipal de Castell-Platja d’Aro (CON2010-00165-G).
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	EDICTE
	de 2 de juny de 2010, sobre una resolució adoptada pel director de l’Institut Català del Sòl referent a l’àmbit del projecte de reparcel·lació del Pla parcial sector El Mestral, del terme municipal de l’Arboç.
	INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA
	ANUNCI
	d’adjudicació d’un contracte.
	ANUNCI
	d’adjudicació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	EDICTE
	de 17 de juny de 2010, pel qual es fa pública la notificació de tràmit d’audiència en expedient de canvi de titularitat del procés de concentració parcel·lària del terme municipal d’Alcanó.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	EDICTE
	de 15 de juny de 2010, de notificació d’actes administratius.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	ANUNCI
	d’informació pública sobre una sol·licitud d’autorització ambiental relativa al projecte de canvi substancial d’una activitat de gestor de residus al terme municipal de Tremp (exp. LA-2010/0057).
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	EDICTE
	de 25 de juny de 2010, de notificació de la resolució d’aprovació del projecte constructiu de l’EDAR conjunta d’Aldover i de Xerta, als termes municipals d’Aldover i de Xerta (clau S-AA-00989-P1).
	ANUNCI
	d’informació pública del lloc, el dia i les hores per a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades per l’execució del Projecte sistema Vall de Cardós. Projecte dels col·lectors en alta de Vall de Cardós, al terme municipal de V
	all de Cardós.
	ANUNCI
	d’informació pública del lloc, el dia i les hores per a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades per l’execució del Projecte constructiu del sistema Senterada. Projecte de l’estació depuradora d’aigües residuals i els col·lec
	tors en alta de Senterada, al terme municipal de Senterada.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	1433/2010, de 14 de juny, per la qual es fa pública la modificació parcial d’unes resolucions.
	DIVERSOS
	CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA
	CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA
	CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DE L’ÀREA DE GIRONA
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	AGRAMUNT
	ALBINYANA
	ALTAFULLA
	L’AMETLLA DEL VALLÈS
	ASCÓ
	BALSARENY
	BARCELONA
	CABRILS
	CAPÇANES
	CASTELLVÍ DE ROSANES
	CERDANYOLA DEL VALLÈS
	COLLBATÓ
	COLLSUSPINA
	CREIXELL
	L’ESPLUGA CALBA
	FIGUERES
	FLIX
	FOIXÀ
	GELIDA
	L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
	IGUALADA
	LLAGOSTERA
	MATADEPERA
	ÒDENA
	OLESA DE MONTSERRAT
	EL PAPIOL
	PUIGCERDÀ
	RIUDAURA
	RODA DE TER
	SALLENT
	SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
	SANT ESTEVE SESROVIRES
	SANT FELIU DE CODINES
	SANT FELIU DE GUÍXOLS
	SANT MARTÍ D’ALBARS
	SANT PERE DE RIBES
	SANT VICENÇ DE MONTALT
	SANTA FE DEL PENEDÈS
	SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
	LA SÈNIA
	ELS TORMS
	TORROELLA DE MONTGRÍ
	VALLROMANES
	VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT
	VILOBÍ D’ONYAR
	VILA-SACRA
	VILANOVA DEL CAMÍ
	VINYOLS I ELS ARCS
	CONSELLS
	COMARCALS
	BARCELONÈS
	CONCA DE BARBERÀ
	GARROTXA
	RIBERA D’EBRE
	RIPOLLÈS
	SOLSONÈS
	DIPUTACIONS
	BARCELONA
	TARRAGONA
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Primera de l’Audiència Provincial de Girona, sobre actuacions de procediment ordinari (rotlle 25/2010).
	EDICTE
	de la Secció Onzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (rotlle 269/2009).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 32 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1456/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Cerdanyola del Vallès, sobre actuacions de judici de procediment ordinari (exp. 534/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 15 de Barcelona, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 856/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Lleida, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1172/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Terrassa, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 1051/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 32 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1115/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 330/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 10 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1622/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Granollers, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1090/2004).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Valls, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 667/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 d’Arenys de Mar, sobre actuacions de judici de faltes (exp. 72/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 d’Arenys de Mar, sobre actuacions de judici de faltes (exp. 105/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 d’Arenys de Mar, sobre actuacions de judici de faltes (exp. 142/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 d’Arenys de Mar, sobre actuacions de judici de faltes (exp. 93/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 d’Arenys de Mar, sobre actuacions de judici verbal (exp. 266/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 d’Arenys de Mar, sobre actuacions de judici de faltes (exp. 148/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 d’Arenys de Mar, sobre actuacions de judici de faltes (exp. 197/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 d’Arenys de Mar, sobre actuacions de judici de faltes (exp. 57/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 d’Arenys de Mar, sobre actuacions de judici de faltes (exp. 192/2008).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 3 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 562/2008).

		2010-06-29T14:38:56+0200
	DOGC
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura




